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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 214ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 02/10/2015 – 09:00 horas  3 
Local:  Anfiteatro da Reitoria  4 
Presidência: Prof. Dr. Targino de Araujo Filho 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.  7 

1. EXPEDIENTE  8 
1.1.  Comunicações da Presidência 9 

Posse aos novos membros. O Sr. Presidente deu as boas vindas aos novos 10 
representantes junto ao colegiado, a saber: Profa. Dra. Simone Teresinha Protti e 11 
Prof. Dr. Gerson Jhonatan Rodrigues, efetiva e suplente, respectivamente, 12 
representando o Conselho de Pesquisa; Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli 13 
(efetivo) e  Profa. Dra. Marilde Terezinha Prado Santos (suplente), representando 14 
o Conselho de Graduação; Profa. Dra. Débora Burini (efetiva) e Prof. Dr. Alan 15 
Victor Pimenta de Almeida Pales Costa (suplente), representando o Conselho de 16 
Assuntos Comunitários e Estudantis.  17 

Ausência Vice-Reitor. Justificou a ausência do Prof. Dr. Adilson Jesus A. de 18 
Oliveira, Vice-Reitor, por encontrar-se representando a UFSCar na posse  do 19 
novo Diretor da Embrapa.  20 

Eleições Colegiados Superiores. Deu conhecimento ao plenário do  Edital de 21 
Eleição para escolha de representantes  discentes (graduação e pós-graduação) 22 
junto ao ConsUni, CoAd, CoG, CoPG, CoPq, CoEx e CATI, com eleição a ser 23 
realizada no próximo dia 15/10, nos quatro campi da UFSCar, presencialmente, 24 
e via moodle, aos alunos de graduação da modalidade de educação a distância.  25 

Hospital Universitário. Comunicou que recentemente tomaram posse os primeiros 26 
60 servidores técnico-administrativos para o Hospital Universitário, HU, por meio 27 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH; outros 113 servidores 28 
foram chamados para posse nos próximos dias.  29 

Previsão de indicação de novo nome para ocupar o Ministério da Educação. 30 
Comentou que, se não houve nenhuma alteração no quadro político, da noite 31 
anterior para esta manhã, surgiram comentários ao nome de Aloizio Mercadante 32 
para  assumir o  Ministério da Educação, cujo retorno está sendo bem visto no 33 
âmbito da Andifes, na medida em que ele já foi Ministro da Educação e vários 34 
dos compromissos assumidos pelas universidades foram realizados no período 35 
em que ele era Ministro, e também pela sua força junto ao Governo para pleitear  36 
recursos para as universidades federais. 37 

UFSCar - 45 anos. Em comemoração aos 45 anos da UFSCar, no próximo dia 38 
23/10, será inaugurada a Praça da Ciência e o Observatório Astronômico, 39 
localizados na área Norte do Campus São Carlos. Comentou que o edifício foi  40 
construído com recursos da Finep, de emenda parlamentar do Deputado Ivan 41 
Valente e de recursos próprios da UFSCar. Os equipamentos foram adquiridos 42 
com recursos do CNPq, do ProExt e da Finep, por meio de projetos submetidos 43 
por docentes do Departamento de Física.  44 

1.2.  Comunicações dos Membros 45 



2 
 

Prof. Dr. Néocles Alves Pereira, Pró-Reitor de Administração.  Passou informes 46 
relativos a requisições de compras tanto da área acadêmica quanto 47 
administrativa de itens não autorizados  e sobre aquisição de itens nas atas de 48 
registro de preços de microcomputadores e de mobiliário. Primeiramente, 49 
informou que, há requisições, que por alguma razão, não foram encaminhadas 50 
para autorização da chefia imediata ao requisitante, ou mesmo para autorização 51 
acima da chefia imediata, e também casos em que as unidades solicitantes 52 
desistiram das requisições mas não as cancelaram no sistema SAGUI. Em ambos 53 
os casos as requisições não terão mais condições de serem processadas e os 54 
valores correspondentes pertencentes às unidades requisitantes poderão ser 55 
usadas em outras demandas. Quanto à aquisição de mobiliários e 56 
microcomputadores, informou que as requisições individuais que porventura 57 
tenham sido encaminhadas para compra desses itens também  serão devolvidas 58 
aos requisitante, pois a  ProAd estará priorizando a viabilização da aquisição 59 
desses itens por meio de atas de registro de preços. Informou que haverá ampla 60 
divulgação desses procedimentos às unidades acadêmicas e administrativas.  61 

Profa. Dra. Cláudia Raimundo Reyes, Pró-Reitora de Graduação. 1) Informou que 62 
no âmbito do Conselho de Graduação, após longo trabalho, foi concluída a 63 
proposta de Regimento Geral dos Cursos de Graduação da UFSCar, e 64 
encaminhado para análise no âmbito da Procuradoria Federal, para  posterior 65 
apreciação e homologação deste Colegiado.  2) Informou que, em reunião 66 
extraordinária do Conselho de Graduação, realizada em 28/09 p.p., que contou 67 
com a participação do Reitor, Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, foi apresentado o  68 
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), que substituirá o ProGradWeb, 69 
sendo que no próximo dia 09/10 o ProGradWeb será fechado para a inclusão de 70 
novos dados e disponível apenas para consulta; no prazo de um mês todos os 71 
dados serão migrados com segurança para o banco utilizado pelo SIGA, que 72 
entrará em operação no dia 09/11. O novo sistema foi desenvolvido pela 73 
Secretaria Geral de Informática (SIn) da UFSCar em diálogo com a Pró-Reitoria 74 
de Graduação (ProGrad). 75 

Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. Informou sobre a 76 
realização de um curso rápido realizado no Centro de Ciências da Natureza, CCN, 77 
Campus Lagoa do Sino, contendo  informações na tentativa de reduzir a 78 
insegurança causada pela postura do Ministério Público  quanto a participação 79 
de docentes em bancas de concursos públicos; o  curso será replicado nos 80 
demais centros acadêmicos.   81 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da 82 
Saúde. 1) Informou que um grupo de estudantes da UFSCar ganhou medalha de 83 
ouro  na maior competição de biologia sintética do mundo, organizada pelo 84 
Massachussets Institute of Technology (MIT). O grupo apresentou bases teóricas 85 
e os primeiros passos experimentais de um repelente para diversos insetos, 86 
inclusive para  o Aedes Aegypti, que em contato com o suor do corpo humano o 87 
repelente ativa bactérias capazes de produzir o limoneno (encontrado em diversas  88 
espécies de plantas cítricas, com efeito repelente), afastando assim os insetos. A 89 
competição foi promovida pelo International Genetically Enginered Machine, 90 
IGEM, em Boston, Estados Unidos. 2) A partir de uma série de discussões   no 91 
âmbito do CCBS envolvendo as atividades de extensão, a graduação e os 92 
instrumentos de saúde, foi designado um  grupo de trabalho com a finalidade de 93 
identificar e analisar as perspectivas de articulação das diferentes unidades de 94 
saúde da UFSCar para a formação  dos estudantes e produção de conhecimento.   95 

Sr. Geraldo Costa Dias Junior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. 96 
1) Informou sobre a abertura do segundo processo de universalização de vagas 97 
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na Unidade de Atendimento à Criança, UAC, que registrou 110 inscrições para 98 
30 vagas; lembrou que o processo de universalização com vagas para a 99 
comunidade externa, é uma exigência do MEC para manutenção da Unidade. 2) 100 
Em função de medida judicial, o Restaurante Universitário, RU, fechado em 101 
virtude do movimento de greve dos servidores técnico-administrativos, voltou a 102 
funcionar desde o dia 28/09 para atender a toda comunidade universitária.  O 103 
Sr. Presidente complementou informando que, também por medida judicial, a 104 
Biblioteca Comunitária voltou a funcionar em horário especial,  com alguns 105 
servidores que aceitaram retornar ao trabalho.  106 

TAE Fernando Moura Fabri Petrilli. Comunicou que  no dia 24/09 a Profa. Dra. Eli 107 
Ângela Vitor Toso, Diretora do Campus Sorocaba, esteve na Câmara Municipal 108 
para apresentar relatório de prestação de contas e todos os avanços  que a 109 
UFSCar têm levado à comunidade daquele município; no entanto, ela foi 110 
questionada pela Vereadora Neusa Maldonado que  fez discurso colocando em 111 
‘cheque’ o tipo de aluno e profissional que a UFSCar forma, com  relação ao uso 112 
de bebidas alcoólicas. Em resposta os alunos criaram uma página no facebook 113 
chamada - ‘A UFSCar cria gente do tipo’ - onde  alunos e ex alunos postam  114 
depoimentos de sucesso para mostrar à vereadora e toda a comunidade; 115 
inclusive os alunos não estão permitindo ofensas e palavras de baixo calão. 116 
Complementando, o Sr. Presidente informou que um outro vereador também 117 
reclamou sobre o comportamento dos alunos durante a sessão, mas a Profa. Eli 118 
foi exemplar  em sua resposta, inclusive,  recebeu elogios de deputados do 119 
município de Sorocaba. Comentou ser lamentável que coisas desse tipo estão 120 
relacionadas  com a proposição de transformação do campus em universidade do 121 
município; os alunos também foram exemplares em sua resposta, ao mostrar o 122 
tipo de  aluno  que a Universidade forma em seus quatro campi.   123 

2. ORDEM DO DIA  124 

2.1. Regulamento para  elaboração das listas tríplices aos cargos de Diretor e 125 
Vice-Diretor do Centro de Ciências Agrárias, CCA. Proc. nº 2740/2015-11. 126 

Em apreciação, não havendo manifestações, e considerando o parecer 127 
favorável emitido pela Procuradoria Federal junto à UFSCar à minuta 128 
apresentada, foi homologado, por unanimidade dos membros presentes, o 129 
regulamento em tela, o qual foi lavrado em Resolução do colegiado sob nº 824.   130 

2.2. Regimento Interno do  Departamento de Engenharia de Produção, Campus 131 
Sorocaba, DEP-So. Proc. nº 3446/2012-76.  132 

Durante apreciação da minuta, considerando algumas dúvidas surgidas, 133 
em especial, quanto aos percentuais de representantes dos servidores técnico-134 
administrativos e de discentes no conselho departamental, o plenário decidiu 135 
suspender a apreciação para a próxima reunião do colegiado, ocasião em que 136 
esta temática será reanalisada. Inclusive, neste item, serão verificados os 137 
regimentos já aprovados com base na minuta padrão para regimento interno de 138 
departamentos acadêmicos (Resolução ConsUni 789, de 20/11/14).  139 

2.3. Recurso apresentado pela Profa. Dra. Adriana Maria Zalla Catojo com 140 
relação à sua avaliação de desempenho acadêmico para efeito de Promoção 141 
à Classe de Professor Associado, nível I. Proc. nº 4236/2014-67 142 

O Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, 143 
inicialmente informou ao plenário que este é o segundo recurso encaminhado 144 
para análise deste colegiado com relação à avaliação de desempenho acadêmico 145 
realizada por banca examinadora nomeada para tal finalidade;  o primeiro 146 
recurso, analisado em junho deste ano por este colegiado, foi decidido em favor 147 
do docente, ocasião em que a banca examinadora,  sentindo-se desconfortada, 148 
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solicitou demissão conjunta.  Neste caso a docente protocolou seu pedido para 149 
promoção funcional para a  Classe de Professor Associado nível I, não 150 
apresentando artigos publicados para pontuação na produção intelectual,  mas 151 
apresentou 14 itens de resumos publicados em Anais de Congressos para os 152 
quais solicita que sejam pontuados. A banca que analisou o pedido da docente, 153 
bem como as anteriores, apresentaram a mesma postura de que resumos em 154 
congressos não são pontuados. Assim, a docente solicita que seu processo seja 155 
reavaliado nos termos da Portaria GR 910/08, art. 6º, incisos I a V, 156 
especificamente no inciso IV,  que estabelece  pontuação entre meio e dois pontos  157 
por cada publicação ou produção  que não se enquadre nos demais itens do 158 
artigo, a critério da banca examinadora. Em análise na Procuradoria Federal 159 
junto à UFSCar, foi emitido o Parecer 395/2016/PF/UFSCar/PGF/AGU que  160 
concluiu pelo acolhimento do recurso interposto pela docente, no sentido de que 161 
seu relatório individual de atividades e de que seu currículo sejam avaliados e 162 
pontuados nos termos expressos na Portaria GR 910/08, cabendo a este 163 
colegiado  enquadrar suas atividades de produção intelectual no artigo 6º, inciso 164 
IV ou V. O Prof. Mauro lembrou  que já foi aprovada por este colegiado nova 165 
norma de progressão funcional para a avaliação de desempenho para fins de 166 
progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior da 167 
UFSCar, mas como o pedido da docente foi formalizado em outubro de 2014, este 168 
foi analisado à luz da norma vigente à época (Port. GR 910/08). Em apreciação, 169 
foram registrados diversos posicionamentos como: - falha na norma, - apoio à 170 
banca examinadora que analisou o processo da docente, - que resumos 171 
publicados em anais de congressos sejam considerados como produção 172 
intelectual, entre outros.   Após ampla discussão sobre o assunto, registrou-se a 173 
seguinte votação: Com apenas um voto contrário foi acolhido o recurso 174 
apresentado pela Profa. Dra. Adriana Maria Zalla  Catojo, no sentido de que seu 175 
relatório individual de atividades, apresentado para fins de promoção à Classe de 176 
Professor Associado, nível I, seja reavaliado pela Banca Examinadora constituída 177 
para tal finalidade. Na sequência, foi aprovado que as atividades de produção 178 
intelectual apresentadas pela docente, relativas a Resumos Publicados em Anais 179 
de Congressos, sejam reavaliados de acordo com o inciso V, Art. 6º da Portaria 180 
GR 910, de 30/04/2008, cuja pontuação pode variar de 0 (zero) a 3 (três) pontos. 181 
Nesta votação foram registrados: 24 (vinte e quatro)  votos favoráveis para que a 182 
análise fosse realizada nos termos do item V; 05 (cinco)  votos favoráveis para 183 
análise de acordo com o item IV e 03 (três) abstenções.  Assim, o processo será 184 
devolvido à Banca Examinadora para reanálise, nos termos acima descritos. Esta 185 
deliberação foi lavrada no Ato Administrativo do ConsUni nº 242.   186 

2.4.  Relatório Parcial de Gestão 2012-2016 187 

O Sr. Presidente apresentou o Relatório Parcial de Gestão, abrangendo o 188 
período de início da  posse da atual equipe, final de 2012 até o presente 189 
momento. Na apresentação, foi elencado  um conjunto de desafios enfrentados 190 
pela Administração Superior da Universidade até o momento, recuperando, 191 
inicialmente, o grande crescimento da UFSCar nos últimos anos, inclusive com a 192 
criação do novo campus – Lagoa do Sino – na atual gestão. Nesse contexto, expôs 193 
que uma das principais linhas de ação da Administração foi a   modernização da 194 
gestão, por meio de reestruturações organizacionais e administrativas e de 195 
grandes investimentos na informatização de processos e procedimentos. Foram 196 
destacados os aprimoramentos na gestão multicampi, a partir principalmente da 197 
implantação das unidades multicampi das pró-reitorias, prefeituras 198 
universitárias e outras unidades administrativas nos campi Araras, Sorocaba e 199 
Lagoa do Sino, bem como a criação do Sistema Integrado de Bibliotecas (SiBi) e, 200 
no Campus Sorocaba, de dois novos Centros Acadêmicos e da Direção de 201 



5 
 

Campus.  Destacou também,  grandes investimentos financeiros na área de 202 
informática, relatando que, apenas no período de 2013 a 2015, mais de R$ 10 203 
milhões (sendo R$ 4 milhões do CT-Infra, R$ 1 milhão da Fapesp e o restante 204 
com recursos orçamentários e  próprios) foram aplicados no desenvolvimento e 205 
integração de sistemas e no aprimoramento do acesso à internet e dos serviços 206 
de apoio computacional oferecidos à comunidade universitária. Na área de 207 
desenvolvimento e integração de sistemas, registrou os ganhos de eficiência 208 
resultantes dos esforços empreendidos e destacou o desenvolvimento do SAGUI 209 
(Sistema de Apoio à Gestão Universitária Integrada) – com módulos das pró-210 
reitorias de Administração e de Gestão de Pessoas já em operação e vários outros 211 
módulos sendo estruturados – e do SIGA (Sistema Integrado de Gestão 212 
Acadêmica), que substituirá o ProGradWeb e o Nexos no próximo mês. Também 213 
como grandes desafios,  registrou o processo de federalização do Hospital 214 
Universitário, iniciado em 2013, e a realização, em julho deste ano, da 67ª 215 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) no 216 
Campus São Carlos da UFSCar. Registrou que, apesar das inúmeras gestões 217 
realizadas,  o grande problema continua sendo a falta de servidores técnico-218 
administrativos, visto que não foi possível  avançar no dimensionamento do 219 
quadro, sendo que a UFSCar possui 346 vagas para  técnico-administrativos, 220 
mas, frente ao quadro político e econômico, as expectativas não são muito boas 221 
para  resolução do problema. Detalhou  as principais realizações das pró-222 
reitorias da UFSCar no período.  Foram registradas ainda as seguintes 223 
complementações: Prof. Dr. Néocles A. Pereira, ProAd: registrou a participação de 224 
diversas  unidades da Administração, que trabalharam conjuntamente na 225 
construção e desenvolvimento de um conjunto de ações realizadas no período. 226 
Profa. Dra. Débora Cristina Morato Pinto, ProPG: registrou que a partir de 2013 a 227 
Secretaria Geral de Informática, SIn, assumiu o ProPGWeb, dispensando assim, 228 
a contração de empresa externa para manutenção do sistema, o que auxiliou 229 
incomensuravelmente e mudou o cotidiano da ProPG.   Profa. Dra. Heloisa 230 
Sobreiro Selistre de Araújo, ProPq: destacou o trabalho, de primeiríssima 231 
qualidade, desenvolvido pela Agência de Inovação no suporte à proteção 232 
intelectual.  Profa. Dra. Cláudia Raimundo Reyes, ProGrad: registrou o trabalho 233 
desenvolvido pelas Coordenadorias de Ingresso na Graduação e de Ações 234 
Afirmativas  e Políticas  de Equidade com ampla divulgação dos cursos  ofertados 235 
pela UFSCar,  que impactou fortemente  na busca por cursos de graduação por 236 
parte de indígenas, cujo número passou de 98 para aproximadamente 550 237 
inscritos no último processo seletivo. Informou ainda que estas duas 238 
coordenadorias muito contribuíram para a criação da Secretaria Geral de Ações 239 
Afirmativas, Diversidade e Equidade, SAADE.  Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, 240 
ProGPe: destacou a importante atuação da Secretaria Geral de Informática, com 241 
suas unidades multicampi e soluções para atender os quatro campi.   O Sr. 242 
Presidente salientou que todos os slides apresentados serão disponibilizados no 243 
Blog da Reitoria; informou ainda,  que, nas próximas semanas, a equipe da 244 
Administração Superior iniciará visitas às diferentes unidades acadêmicas e 245 
administrativas da UFSCar para apresentar o relatório parcial e, principalmente, 246 
para ouvir as principais demandas e sugestões da comunidade.  247 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 248 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 249 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 250 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 251 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  252 
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Prof.Dr. Targino de Araujo Filho   Prof. Dr. Nepcles Alves Pereira   Profa.Dra. Cláudia R. Reyes 253 

Profa.Dra. Débora C. M.Pinto      Profa.Dra. Heloisa S.S. Araujo    Prof.Dr. Cláudia M.S. Martinez 254 

Sr. Geraldo Costa Dias Jr.         Prof.Dr. Mauro Rocha Côrtes       Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo 255 

Prof.Dr. Armando I. S. Antonialli       Profa.Dra. Débora Burini     Prof. Dr. Márcio M. Fernandes 256 

Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira     Profa. Dra. Wanda A.M. Hoffmann   Prof.Dr. Sergio D. Campos 257 

Prof. Dr. Jozivaldo P. G. de Morais      Profa.Dra. Kelen C. Leite      Prof.Dr. Danilo R.Dias de Aguiar 258 

Prof.Dr.Walter Libardi        Prof.Dr. Francis de M. F. Nunes          Prof.Dr. Francisco T. Strixino 259 

Prof. Dr. Alberto L. Carmassi      Prof.Dr. Claudio S.Kiminami     Prof.Dr. Bento P.de A. Ferraz Neto 260 

Profa.Dra. Alice H.C. Pierson    Profa.Dra. Gladis M. de B. Almeida      Profa.Dra. Ana C. Lessinger 261 

Prof.Dr. José M.N. Novelli       Prof.Dr. Ismail B.N. de Melo      Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento 262 

Prof.Dr. Flávio Y. Watanabe    Prof.Dr. Helder V.A. Galeti    Profa.Dra. Fernanda dos S.C. Rodrigues 263 

TA´s: Fernando Moura F. Petrilli          Suenylse Antunes Pires            Diego Profiti Moretti    264 


